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 چکیذٌ

َ ة ىٍسؼ یٌّآور ایً کَ آورد یى وزّد ةَ را اؿحیم ةَ ٌام یا ىاده کؼةً و آًُ جؼکیب

 ظّر ةَ کَاؿث آن  ةؼ پژوُف صاضؼ ٌیؽ .قغه اؿث فؼاوان یُا ثیىؽجّنیغ فهؽی ةا 

 جؼکیب ُو ةا جّاٌٍغ یى اؿحؿغاد ىغیؼیث و داٌف ىغیؼیث ؿّدىٍغ و ىفیغ ىفاُیو ىكاةَ

را ةَ وزّد  «ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ « ةَ ٌام یىفِّىی كّ ایً درآىیعحگی از قٌّغ و

ىّزب افؽایف ادؼةعكی و کارایی ؾيهکؼد فؼدی و ؿازىاٌی و ُيچٍیً افؽایف کَ آورٌغ 

، دو قّد یىآیٍغه  یُا زٍگىؽیث ركاةحی قّد. در اداىَ ةا ةؼداقث و پیف ةیٍی کَ از 

آیٍغه یؿٍی ىٍاةؽ اٌـاٌی و فٍاوری اظالؾات ىّرد جّزَ  یُا زٍگؾاىم ةـیار ىِو در 

 در ةا ادؼگػاری ةؼ ایً دو ؾاىم ىِو جّاٌغ یى . کَ ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغؼدیگ یىكؼار 

 آیٍغه قّد، کَ فلط یُا زٍگجتغیم ةَ ؾاىهی ةؼجؼؿاز در  ،ٌیؼوُای ىـهش یُا ؿازىان

 ؾيهکؼد ةَ چٍیً جّان یٌي جٍِایی ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث یا داٌف ىغیؼیث از اؿحفاده ةا

یافث. در ٌِایث ةا ارئَ ىغل ىفِّىی کارةؼدی ىغیؼیث  دؿث ةاالیی یفؼد و ؿازىاٌی

 .ویگؼد یىآیٍغه ةَ ىؽیث ركاةحی در آن ٌائم  یُا زٍگاؿحؿغاد ُّقيٍغ در 
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 مقذمٍ

قغه اؿث. کَ ایً  ُا کحابدر ىلاالت و  «یداٌك یُا یدارائ» واژهاىؼوزه اؿحفاده ةـیاری از 

 اةؽار یک ؾٍّان ةَ کَ چؼا ىغیؼیث داٌف ةا ؾاىم اٌـاٌی گؼه ظّرده اؿث، دُغ یىٌكان 

اٌـاٌی ىّرد جاکیغ كؼار گؼفحَ  ؿؼىایَ یةکارگیؼ یرو ةؼ ركاةحی ىؽیث ایساد یةؼا راُتؼدی

 كؼار در اظحیار داٌف ىغیؼیث کَ یكّ ىفِّىی كدر یک ةغون کَ یاؿث. ةایغ اقاره کؼد افؼاد

 کؼدن، درگیؼ اٌحعاب، زػب، در ىِو و امهی یُا روش ةؼ ىـحلیو جيؼکؽ ةَ جيایم ،دُغ یى

 ظّر ةَ ایٍکَ جا ؛قٌّغ یى ىّازَ قکـث ةا ٍُّز ُو آٌِا ونی کارکٍان دارٌغ، یٌگِغار و جّؿؿَ

 ُو :ةاقغ یى داٌف ارزقيٍغ پحاٌـیم از ىعازٌی ؾٍّان ةَ افؼاد اؿحؿغاد دٍُغ جكعیل ىٍاؿب

 (.38:1391رضایی،) آقکار ُو و ضيٍی

 کَ اؿث اٌـاٌی ىٍاةؽ ُيَ ُّقيٍغاٌَ یا ادؼگػار ىغیؼیث یىؿٍا ةَ ُّقيٍغ اؿحؿغاد ىغیؼیث

 ذظیؼه، ،یٌگِغار و صفغ جّنیغ، در داقحً و كاةهیث ؿازىان یک داٌكی َیؿؼىا ةؼدارٌغه در

 )ىؽیث ؿازىان ىلامغ و اُغاف ةَ رؿیغن ؿازىان در از صيایث در داٌف یةکارگیؼ و اٌحلال

 ىعنّماً داٌف ىغیؼیث راُتؼدی ٌلف نضاظ ةَ کَ یجأکیغ ةا »ُّقيٍغ «ُيچٍیً  ركاةحی(؛

 .(1،2008وایيً) دارد ىعاةلث دارد، اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث و وػایف یاىؼوز یُا ؿازىان در

 ٌاصیَ دو ةیً ةا ارزش و یا جهفیق یزّق ُو ٌّع یک سادیا پژوُف ایً از ُغف ةٍاةؼایً

داٌف در زِث کـب و  ىغیؼیث و ىغیؼیث اؿحؿغاد یؿٍی اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث در ارزقيٍغ

 آن ةؼ ىلانَ ایً در پژوُكگؼان. ُيچٍیً ةاقغ یىآیٍغه  یُا زٍگارجلاء ىؽیث ركاةحی در 

 ىّضّع ایً ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث و داٌف ىغیؼیث زىیٍَ در ىّزّد ادةیات ةؼرؿی ةا جا اٌغ قغه

 كؼار ىّرد جّزَ ارزش ةا ىٍتؽ یک ؾٍّان ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث در اؿحؿغاد چگٌَّ کَ ةؼؿٍغ

کٍغ و در زِث  كدر را داٌف ىغیؼیث در ىضّر داٌف کارکٍان ةحّاٌغ ؿازىاٌی جا ؼدیگ یى

 ٌـتث یچیؽ چَ و اؿحؿغاد آیٍغه از آن ةِؼه گیؼد. یُا زٍگکـب و ارجلاء ىؽیث ركاةحی در 

 ىّرد آقکار، و ضيٍی كعؿی، داٌف ؾٍّان ةَ جّاٌغ یى کَ دارد داٌكی را درجنؼف کارکٍان ةَ

 گیؼد؟ كؼار جفـیؼ
 

  

                                                           
1
. Vaiman 
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 مثاحث وظزی

 ىّضّؾات ةؼاٌگیؽجؼیً چانف و ًیجؼ زانب از یکی ؾٍّان ةَ داٌف ىغیؼیث اظیؼ یُا ؿال در

 جؼ گـحؼده ىغیؼیث، ؾؼمَ ىتاصخ ؿایؼ ةا ُيّاره کارةغ آن دایؼه و ةّده کار و کـب ىغیؼیث

 اٌحعاب، ؿازىاٌغُی، قٍاؿایی، در ُا ؿازىان ةَ کَ اؿث یفؼآیٍغ داٌف ىغیؼیث .قّد یى

 ةَ ؾيّىاً  و ُـحٍغ ؿازىان ؿاةلَ از ةعكی کَ ییُا ىِارت و ىِو اظالؾات اٌحلال و اٌحكار

 (.39:1391رضایی،) رؿاٌغ یى ییار دارٌغ، ؿازىان وزّد در ؿاظحار ٌیافحَ مّرت

 ثیاُي از ُا ؿازىان در داٌف ىؤدؼ ثیؼیىغ ركاةث، فیافؽا و ؼاتییجغ ؽیؿؼ رقغ ةَ جّزَ ةا

 ُا ؿازىان یةؼا یاجیص زؽء یک ؾٍّان ةَ یا ٍغهیفؽا ظّر ةَ داٌف ؼایز اؿث؛ ةؼظّردار ییةاال

 ُا گؼوه یُا یژگیو و افؼاد یُا یـحگیقا ةؼ یىتحٍ یادیز صغود جا آن ثیؼیو ىغ قغه قٍاظحَ

 ؼشیپػ ای رد در را یغیهک ٌلف ىِو، ؾاىم یک ؾٍّان ةَ َک اؿث یفؼٍُگ ؿازىاٌ مکق در

 (.1،2010ؿیگٍک و اؿؼیث) کٍغ یى فایا داٌف

، یکار یک راُتؼد ُيچّن داٌف ىغیؼیث زیؼا ةاقٍغ، داقحَ جّزَ اىّر ُيَ ةَ ةایغ ُا ؿازىان

 قّد یى ىضـّب ؿازىان یک کهی ةؼٌاىَ پیكؼفث اةؽار و کٍغ یى ؾيم ؿازىان کم در ُيؽىان،

 داٌف زؼیان و جّنیغ كادرٌغ کَ ُـحٍغ فؼآیٍغُایی و راُتؼدُا داٌف، ىغیؼیث .(2،2008وایيً)

 ةَ ؿازىان کم در کارةؼان و ؿازىان، ىكحؼیان اٌحؼارات ؿاظحً ةؼآورده و ایساد ىٍؼّر ةَ را

 و اٌحلال ؿازىاٌغُی، قٍاؿایی، اىؼ کَ اؿث یا گـحؼده فؼآیٍغ داٌف، ىغیؼیث آورٌغ. وزّد

کاىّچَ و ) دُغ یى كؼار جّزَ ىّرد را ؿازىان داظهی جسؼةیات و اظالؾات از اؿحفاده مضیش

,ىگیّر
32011.) 

 ىعؼح داٌف و داده، اظالؾات ویىفاُ ةا ارجتاط در را داٌف ثیؼیىغ ىفِّم (2001) 4ُانؾ

 ُا ؿازىانَ ک اؿث ًیا داٌف ثیؼیىغ ٍَیزى در یامه مکىك اؿث ىؿحلغ یو .ؿازد یى

از  یاریةـ نػا ٍٍغ،ک میجتغ داٌف ةَ را اظالؾات و اظالؾات ةَ را ُا داده چگٌَّ داٌٍغ یٌي

 .(121:1390،یازیو ٌ یىغُّق) اٌغ ىاٌغه یةاك اظالؾات ثیؼیىغ و داده ثیؼیىغ صغ در ُا ؿازىان

 اظالؾات از ةعكی و قّد یى ىعحهف جغییؼات داٌف دؿحعّش داٌف، ىغیؼیث فؼآیٍغ ظّل در

 داٌف . ىغیؼیثکؼد یزهّگیؼ ىفیغ اظالؾات اجالف روٌغ از ةایـحی ةٍاةؼایً ،رود یى ةیً از

 ُيَ كاقحؼا و ةازیاةی ارزیاةی، جـعیؼ، جكعیل، یةؼا را یکپارچَ رُیافحی کَ اؿث یا رقحَ

                                                           
1. Ciganek & Srite 
2
. Vaiman 
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. Kamoche & Maguire 

4
.Hales 
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 دارایی ٌيّدن آقکار یةؼا جالقی را داٌف ىغیؼیث .کٍغ یى ارائَ یک ؿازىان اظالؾات یىّزّد

 ؿازىان کارکٍان ُيَ ؿازىاٌی، جا دارایی ةَ یک پٍِان دارایی ایً جتغیم و اؾضا ذًُ در پٍِان

 .(1391، ی)ؿالزلَ و پّرزؿفؼاؿث  کؼده جؿؼیف ةاقٍغ، داقحَ دؿحؼؿی دارایی ایً ةَ

کَ در جٍیسَ آن داٌف، کـب، ٌگِغاری و  قّد یىاظالق  یٍغُایفؼآىغیؼیث داٌف ةَ ىسيّؾَ 

فکؼی ةَ ىٍؼّر افؽایف  یُا یدارائ. ُغف از ىغیؼیث داٌف ةِؼه ةؼداری از قّد یىاؿحفاده 

ف ةَ ؾٍّان یک ؾاىم ، ایساد ارزش زغیغ و ةاالةؼدن كاةهیث و ركاةث پػیؼی اؿث. داٌیور ةِؼه

اىیؼی و ُيکاران، ) اؿثکـب کار اىؼوزی قغه  یُا طیىضركاةحی ةا فؼیادی ةهٍغ ؿؼ نّصَ 

 یةؼا یافحَ ؿازىان یفکؼ یُا ییدارا ةَ اٌـاٌی یُاَ یؿؼىا جتغیم ةا داٌف ىغیؼیث (.1391

 ؿازىان در جأدیؼگػار و آگاه یرُتؼ وزّد ىـحهؽم ىغیؼیث داٌف .کٍغ یى ارزش ایساد ؿازىان

اؿث  یو ٌّآور ةؼ ظالكیث ىحکی ؿازىاٌی فؼٍُگ داٌف، ىغیؼیث ةؼٌغه زهّ ؾٍامؼ از .اؿث

داٌایی  یةازؿاز یا و جؿاىم ةَ ىٍسؼ کَ جغییؼاجی ةایغ ؿازىان در داٌف ىغیؼیث جّؿؿَ یةؼا

 ىغیؼیث ةحّاٌٍغ کَ ایً یةؼا ُا ؿازىان قٌّغ. صيایث و جكّیق ىٍغ ٌؼام ظّر ةَ گؼدٌغ یى

 ایً ٌيایٍغ. کـب را الزم ىِارت ؾيغه فؿانیث پٍر در کٍٍغ، ةایغ جلّیث و داده جّؿؿَ را داٌف

 :اؿث زیؼ قؼح ةَ ىِارت پٍر

 کٍٍغ پیغا را ىـأنَ ىٍغ ٌؼام صم كغرت. 

 داقحَ را ٌّیً یراُکارُا یةکارگیؼ و دیگؼان یُا ثیىّفل از جسؼةَ کـب جّاٌایی 

 .ةاقٍغ

 گیؼٌغ کار ةَ را فؿهی و كتهی جسارب. 

 ٌيایٍغ ىلایـَ ىّفق یُا ؿازىان از یةؼدار انگّ ةا را ظّد. 

 ةاقٍغ داقحَ ؿازىان ؿعّح جيام در را داٌف ؿؼیؽ و ىؤدؼ اٌحلال جّاٌایی. 

 ٍُگام ةَ ةایغ کَ اؿث ىؿیٍی رفحار و اةؽار ویژه، جفکؼ ٌیازىٍغ ُا ىِارت ایً از ُؼکغام

 و داٌف ىعحنات ةَ ةـحگی داٌف پغیغه ىغیؼیث گیؼد. كؼار اؿحفاده ىّرد ُا آن یةکارگیؼ

در  کَ ؾّاىهی جكعیل و آن ىٍاةؽ و داٌف ةَ ىؼةّط یُا ثیفؿان ظؼح و قٍاؿایی آن، ىٍاةؽ

 و ُا فؼمث جؿییً ىـحهؽم داٌف داقث. ىغیؼیث ظّاُغ دارد، ٌفّذ داٌف ىغیؼیث ُغایث

ةیً  فامهَ ةؼ گّاه کَ ؿازىان داٌف قکاف جؿییً کَ آن از پؾاؿث.  ؿازىان یفؼارو جِغیغات

 را ؿازىان داٌف ظالء اؿث، ؿازىان ٌیاز ىّرد و ىعهّب داٌف و ؿازىاٌی داٌف ىّزّد وضؽ

 اظالؾات و داٌف از یگیؼ ةِؼه و زغیغ قؼایط در کار یةؼا افؼاد . جّاٌاییکٍغ یى ىكعل

 .اؿث ؿازىان در داٌف ىغیؼیث راُتؼد یپیاده ؿاز در کٍٍغه جؿییً ؾاىم آن، اٌحلال و ىّزّد
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 ٌیؽ در قغهی ؾيهکؼد ىـحيؼ ةِتّد یةؼا ىّزّد داٌف از یگیؼ ةِؼه در افؼاد ییادگیؼ ػؼفیث

 ةَ یادگیؼٌغه یُا ؿازىان .اؿث ةؼظّردار اؿاؿی ٌلكی از گیؼٌغه یاد ؿازىان ةَ قغن جتغیم

 کَ ُـحٍغ جضّل و یٌّآور ظالكیث، زىیٍَ در ظّد یُا ثیكاةه افؽایف پی در ىـحيؼ ظّر

 (.42: 1391رضایی،) گؼدد یى ىیـؼ اٌـاٌی یٌیؼو ؿاظحً ور ةِؼه و آىّزش ظؼیق از ؾيغجاً 
 

 شداو مذیزیت یمشایا

 :از ؾتارجٍغ کَ ٌيّد ةؼرؿی ؿعش 3 در جّان یى را داٌف ىغیؼیث یىؽایا

 یفزد سطح در

 َو جنيیيات اجعاذ زىان در و دٍُغ اٌسام ةِحؼ را وػایفكان جا کٍغ یى کيک افؼاد ة 

 .کٍٍغزّیی  مؼفَ ىـائم صم

 کٍٍغ ایساد ؿازىان در زيؿی جؿِغ صؾ. 

 ٌَگِغارٌغ روز ةَ را ظّد جا کٍغ یى کيک افؼاد ة. 

 اؿث کؼدن ىكارکث یةؼا ییُا فؼمث و ُا چانف کٍٍغه فؼاُو. 
 تجزتٍ تسُیم یَا گزيٌ سطح در

 دُغ یى جّؿؿَ را یا صؼفَ یُا ىِارت. 

 دُغ یى افؽایف را ردیفان ُو یگؼ ثیصيا. 

 کٍغ یى جـِیم را ىؤدؼ یُيکار و قتکَ ایساد. 

 اؿث اؾضاء یةؼا یا صؼفَ اظالق امّل کٍٍغه ایساد. 

 ساسماوی سطح در

 َکٍغ یى کيک اؿحؼاجژیک یازؼا ة. 

 َکٍغ یى کيک ىـائم جؼ ؽیؿؼ صم ة. 

 قّد یى ىّزب را رویَ ةِحؼیً جّزیؽ. 

 ةعكغ یى ةِتّد را ظغىات و ىضنّالت در ىّزّد داٌف. 

 َدُغ یى افؽایف را یٌّآور یُا فؼمث و کيک ُا غهیا از یةؼدار ةِؼه ة. 

 َةگیؼد كؼار یةِحؼ ركاةحی ىّكؿیث در کٍغ یى کيک ؿازىان ة. 

 َ(.1391،یدرقّر یچالةی، و ٌادر یفؼیغ) کٍغ یى ایساد ؿازىاٌی صافؼ 
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 تحلیل محتًا)تجشیٍ ي تحلیل(

 داوش مذیزیت عمًمی الگًی 
             

 

 

 

  

 

 

 

 
  9111، 1و کٍؼاد ّىًیٌ ،داٌف ىغیؼیث ؾيّىی انگّی (1ه قکم قيار 

 ؿیـحو ةَ زغیغ داٌف ىؼور ةا کَ اؿث ییُا ثیفؿان ؼٌغهیةؼگ در ىؼصهَ ایً: داوش خلق

 (.9111)ٌیّىً و کٍؼاد،  اؿث داٌف جـعیؼ و کكف جّؿؿَ، قاىم و اؿث ىؼجتط
. در کٍغ یىرا درؿیـحو ىاٌغگار  داٌف کَ ییُا ثیفؿان از ؾتارجـث: داوش وگُذاری ي حفظ

صافؼَ ؿازىاٌی و صافؼَ فؼدی اؿث و آن ؾتارت اؿث از جّاٌایی  ،ؾاىمایً زىیٍَ ىِيحؼیً 

ؿازىان ةؼای صفغ و ٌگِغاری داٌف. اگؼ ایً دو صافؼَ ؿازىاٌی در کٍار ُو ةاقٍغ ُيغیگؼ 

 .کٍٍغ یىرا جلّیث 
دارد کَ در ارجتاط ةا زؼیان داٌف از  ییُا ثیفؿان: ایً ىؼصهَ اقاره ةَ تثذیل ي اوتقال داوش

، جتغیم، جفـیؼ و جؼزيَ ةَ ةعف یا قعل دیگؼ اؿث و قاىم ارجتاظات،ةعف یا قعنی 

 .قّد یىپاالیف داٌف 
در ارجتاط ةا ازؼای داٌف در فؼآیٍغ ؿازىاٌی  ییُا ثیفؿانىؼصهَ قاىم  ًیا :تکارگیزی داوش

 .(1391،کُّـاره یآكائ) اؿث

 گؼدد یىظی  یا ىؼصهَفؼایٍغی چٍغ  قّد یىىكاُغه  داٌف ىغیؼیث ؾيّىی انگّیُياٌعّر کَ در  

 از ظؼفیکَ داٌف ةَ مّرت کارةؼدی و ؾيهی در ؿازىان پیاده و ىّرد ةِؼه ةؼداری كؼار گیؼد. 

ُؼ ىلغاری کَ ةحّاٌٍغ زىان ایً فؼایٍغ را  ُا ؿازىانایً فؼایٍغ ٌیاز ةَ زىان دارد و  ویداٌ یى

. ُغف ىا ٌیؽ از آوردن قٌّغ یىةِؼه ىٍغ کيحؼ کٍٍغ در واكؽ از كغرت ركاةحی و ىؽایای ةیكحؼی 

ایً  جّاٌغ یى ایً انگّ ُيیً اؿث کَ ایً فؼایٍغ ٌیاز ةَ فؼمث و زىان دارد و ىغیؼیث اؿحؿغاد

                                                           
1
 Newman, conard 

خلق داوش 

 جذیذ

 وگُذاری داوش

 تثذیل داوش تکارگیزی داوش
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زىان را ةا اؿحفاده از ةکارگیؼی اؿحؿغادُای ىّزّد در ؿازىان ةَ صغاكم ىيکً کاُف دُغ و 

در ٌحیسَ ؿازىان از ىؽیث ركاةحی ةیكحؼی ةؼظّردار گؼدد.

 استعذاد مذیزیت 

 یرو ةؼ کَ اؿث اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث از ةعكی اؿحؿغاد ىغیؼیث پؼدازان، ٌؼؼیَ ةیكحؼ ٌؼؼ ةَ

 یک ىغیؼیث یرو ةؼ جؼ ویىـحل و جؼ یزؽئ ةَ مّرجی یؿٍی ،کٍغ یى جيؼکؽ ؿازىان یاؿحؿغادُا

 ىغیؼیث ةیً آقکار قتاُث (. دو1،2008ّئی و ُيکارانچ) دارد جأکیغ افؼاد از ظاص گؼوه

 در ىٍاؿب افؼاد دادن كؼار ُؼ دو، ایٍکَ اول دارد. وزّد اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث و اؿحؿغاد

ؿازىان  اُغاف و کارکٍان یُا ثیفؿان کؼدن یکپارچَ یةؼا ىِيی را اةؽار ىٍاؿب یُا ٌلف

 پّقف را افؼاد ىغیؼیث امهی یا فَیوػ ىٍاظق دو ُؼ ایٍکَ دوم .داٌٍغ یى (یفؼد جّؿؿَ )ىاٌٍغ

 و یفؼد اُغاف ةَ رؿیغن یةؼا کَ کارکٍان( یٌگِغار و جّؿؿَ اٌحعاب، زػب، ىاٌٍغ) دٍُغ یى

 ىغیؼیث ؿٍحی وػایف اؿحؿغاد ىغیؼیث گفث جّان یى ؾتارجی . ةَقّد یى ؿازىاٌی اؿحفاده

 نّئیؾ کَ ظّر ُياناؿث.  كىكحؼ ةا آن ىّارد از یةـیار و دُغ یى پّقف ُو را اٌـاٌی ىٍاةؽ

 یىؿٍا ُو را ىغیؼیث اؿحؿغاد زیؼةٍایی یؾيهکؼدُا و امّل از ی( ةـیار2006)2ُکيً و

 ؾيهکؼد، ىغیؼیث ظغىات، زتؼان اٌحعاب، اؿحعغام، اٌـاٌی )ىذم ىٍاةؽ ىغیؼیث ىعحهف یازؽا

 را اؿحؿغاد ثیؼیىغ( 2006ُکيً ) و نّئیؾ .داٌٍغ یى زاٌكیٍی( یریؽةؼٌاىَ و جّؿؿَ

 از. اٌغ کؼده جؿؼیف جّؿؿَ و آىّزش اٌحعاب، اؿحعغام، ىاٌٍغ اٌـاٌی ىٍاةؽ وػایف یا ىسيّؾَ

ىيکً اؿث جؿتیؼ دیگؼی از واژه  اؿحؿغاد ىغیؼیث کَ کٍٍغ یى اؿحغالل آٌان ىٍؼؼه ایً

ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی ةاقغ. آٌان پؾ از ةؼرؿی دكیق و زاىؽ ادةیات ىغیؼیث اؿحؿغاد ةَ ایً 

اىؼ اقاره داقحٍغ کَ ىغیؼیث اؿحؿغاد یک روش ؿیـحيی زِث ازؼای وػایف ىٍاةؽ اٌـاٌی ةا 

 .اؿث جؼ قیدكٌگاُی گـحؼده و ؾيهکؼدی 

 و ُا ىِارت ةا افؼاد جّؿؿَ و اؿحعغام فؼایٍغ ةِتّد یةؼا یاةؽار ؾٍّان ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث از

 (.3،2007ةِاجٍاگؼ) کٍٍغ یى اؿحفاده ؿازىان فؿهی یٌیازُا ةا ىّازَ یةؼا ٌیاز ىّرد یُا ییجّاٌا

 جؿؼیف اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث وػایف یراؿحا در را اؿحؿغاد ىغیؼیث کارقٍاؿان، از ةؿضی

 و فؿهی اُغاف یراؿحا در افؼاد یٌگِغار و ارجلاء جّؿؿَ، اؿحعغام، را آن کَ یظّر ةَ اٌغ کؼده

 اؿحؿغاد ىغیؼیث از کَ ییُا ؿازىان کؼد ةیان جّان یى کهی ظّر ةَ .داٌٍغ یى ؿازىان آیٍغه

                                                           
1
. Chuai and Preece and Iles 

2
. Lewis and Hechman 

3
. Bhatnagar 
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 اٌحلال و ارجلاء آىّزش، جّؿؿَ، اٌحعاب، زػب، چگٌّگی و ةّده راُتؼدی کٍٍغ یى اؿحفاده

 (.1،2008ةارون) ٍغیٌيا یى ةیٍی پیف را ؿازىان در کارکٍان

 اؿحؿغاد ىغیؼیث یُا ةؼٌاىَ جضلق از کَ ىّاٌؿی ىِيحؼیً کَ دُغ یى ٌكان پؽوُف یک ٌحایر

 ظتق اظیؼاً ُـحٍغ. اٌـان ُيگی ،کٍٍغ یى یزهّگیؼ کار و کـب یُا ارزش ةَ زِث رؿیغن

 ةضخ ةا ُيـّ كانیُا ؿازىان ؾانی کَ رُتؼان داقحٍغ ةیان ازؼایی ىغیؼان از ٌیيی جضلیلی،

 (.44:1391رضایی، ) ـحٍغیٌ اؿحؿغاد ىغیؼیث
 

 دالیل اَمیت مذیزیت استعذاد

اىؼوزه ةَ دالیهی از كتیم کاُف اؿحؿغادُای در دؿحؼس، زایگاه ضؿیف ةؼای  ُا ؿازىانةیكحؼ 

ىٍاةؽ اٌـاٌی  یُا یاؿحؼاجژرفحً ٌؼخ ةؼگكث کارکٍان و  ةاالٌگِغاری از اؿحؿغادُای ةؼزـحَ، 

 (.2،2008فهیپؾ و روپؼ) ُـحٍغضؿیف ىاٌٍغ زتؼان ظغىات یا ىؽایا ةا ةضؼان اؿحؿغادُا ىّازَ 

( ةَ دنیم ركاةث قغیغ و کيتّد کارکٍان ةا جّاٌایی و ىِارت ةاال، یافحً و 2006)3فگهی

 اؿثامهی ؿازىاٌِای اىؼوزی ةیان کؼده  یُا ثیاونٌّگِغاقحً کارکٍان ةا اؿحؿغاد را از 

 .(4،2007ةِاجٍاگؼ)

کَ ُؼیک از کارکٍان، ةا اؿحؿغادُا و  قّد یىةا ةکارگیؼی ىغیؼیث اؿحؿغاد اظيیٍان صامم 

. ىغیؼیث اؿحؿغاد ةؿٍّان یک اةؽار گؼفثویژه در قغم ىٍاؿب كؼار ظّاٍُغ  یُا ییجّاٌا

صال  ىغیؼیحی، ؿتب جّاٌيٍغ قغن ىغیؼان قغه و ٌّؾی اٌؿعاف پػیؼی ىعاةق ةا قؼایط در

اول ایٍکَ  :اؿث. ىغیؼیث اؿحؿغاد ةَ دو دنیم کافی دارای اُيیث غیٌيا یىجغییؼ ةازار را ایساد 

، و دوم قّد یىةاؾخ کـب و ٌگِغاری ىّفلیث آىیؽ اؿحؿغاُا  ىؤدؼازؼای ىغیؼیث اؿحؿغاد 

ىّرد دوم ىتضذی اؿث کَ . قٌّغ یىکهیغی در آیٍغه اٌحعاب  یُا پـثایٍکَ کارکٍان ةؼای 

را ةَ ظّد  ُا ؿازىانىعؼح و جّزَ ةـیاری از  "ىغیؼیث زاٌكیً پؼوری "اىؼوزه جضث ؾٍّان 

 زهب کؼده اؿث.

جضّنی در ىغیؼیث ؿؼىایَ اٌـاٌی ایساد  جّاٌغ یىىغیؼیث اؿحؿغاد رویکؼد زغیغی اؿث کَ 

ةَ ؾٍّان  جّاٌغ یى، از ایً رو غیٌياٌيّده و ٌلاط ضؿف و اقکاالت ةؼ رویکؼدُای ؿٍحی را ىؼجفؽ 

ایؼاٌی پیكٍِاد قّد. انتحَ  یُا ؿازىاناةؽار ىٍاؿب در کٍار ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی ؿٍحی در 

                                                           
1
. Barron 

2
.Phillips and Roper 

3
 .Fegley 

4
 .Bhatnagar 
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، در غیؼ ایً مّرت قّد، ةؼٌاىَ ریؽی ُا ؿازىانةؼای پیاده ؿازی ىغیؼیث اؿحؿغاد در 

 ؼاىّش ظّاٍُغ کؼد.پؾ از ىغت ةـیار کّجاُی ایً رویکؼد ةـیار ىِو را ٌیؽ ف ُا ؿازىان
 

 استعذاد مذیزیت فزآیىذ

 و اؿحؿغاد جّؿؿَ ،یةکارگیؼ کؼدن، زػب قاىم کَ اؿحؿغاد ىغیؼیث امهی ازؽاء ةَ اداىَ در

 :ویپؼداز یى، ةاقغ یى اؿحؿغاد یٌگِغار

 استعذادَا جذب ي شىاسایی

 از ٌعتگان زػب و داظم از اؿحؿغاد ةا افؼاد قٍاؿایی اؿحؿغاد، ىغیؼیث فؼایٍغ از ىؼصهَ اونیً

 ةَ ٌیازىٍغ ةهکَ زىان جٍِا ٌَ اؿحؿغادُا، ةاالجؼیً اؿحعغام ثیىـئّن .ةاقغ یىؿازىان  ظارج

 ُا ؿازىانةاقغ.  ؿازىان ازؼایی یُا پـث ةَ ىؼةّط اگؼ ةعنّص اؿث، ىانی یگػار ؿؼىایَ

 در اؿحعغام ؿٍحی یُا روش یةکارگیؼ از و ةّده ظالق اؿحعغام یاؿحؼاجژ جّؿؿَ زىیٍَ در ةایغ

 .(2008فهیپؾ و روپؼ، ) ٍغیٌيا پؼُیؽ زغیغ کار یٌیؼو زػب

 استعذادَا اوتخاب

 وازغ یکاٌغیغاُا از ىٍتؿی ىیان از افؼاد گؽیٍف اؿحؿغاد، ةا کارکٍان اٌحعاب فؼآیٍغ از ُغف

 کار ىحلاضیان گػقحَ کار در ىّرد ٌضّ ةِحؼیً ةَ ةحّاٌٍغ کٍٍغگان ىناصتَ کَ قؼایط اؿث

 ؿازىان قاٌؾ ةَ کَ اؿحعغاىی اةؽار دیگؼ ةا ُيؼاه رواٌكٍاؿی ارزیاةی اىؼوزه اىا کٍٍغ، اؿحٍحاج

 ؿٍسف آزىّن اؿحؿغاد، یُا آزىّن ،کٍغ یى کيک ٌؼؼ ىّرد پـث یةؼا ىٍاؿب فؼد اٌحعاب در

 زایگؽیٍی، یاةؽارُا ؾٍّان ةَ جّاٌغ یى قغهی داٌف یُا آزىّن قعنیث، ارزیاةی ؾالكَ، ىیؽان

 (.1،2008و رو ارزیةا ( قّد ىضـّب اٌحعاب و ارجلا
 

 استعذاد یتکارگیز

 ىکان در ُا آن یٌّةث ةکارگیؼ اؿحؿغاد، ىغیؼیث فؼآیٍغ در اؿحؿغاد ةا افؼاد اٌحعاب از پؾ

 کَ اؿث اصـاؿی و ُّقی راةعَ یک اؿحؿغاد، ةا افؼاد یةکارگیؼ اؿث. ؿازىان در ىٍاؿب

کارش  در او ىضاؾف یُا جالش یرو ةؼ و دارد ظّد ُيکاران یا ىغیؼ ؿازىان، قغم، ةا کارىٍغ

 .(2008، 2ُّگؾ و روگ) گػارد یى جأدیؼ

 :قٌّغ یى گؼفحَ ةکار ؿازىان در راُتؼدی امهی روش دو ظؼیق از اؿحؿغاد ةا افؼاد

 ُا ٌلف ةا افؼاد جٍاؿب: (APR) 

                                                           
1. Byars and Rue 
2 Hughes and Rog 
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 دافؼا ةا ُا ٌلف جٍاؿب ARP) :) 

 ٌؼؼ ةَ اىا .اؿث ٌیاز ُا روش ایً یدو ُؼ ةَ ؿازىان در اؿحؿغاد ةا کارکٍان یةکارگیؼ یةؼا

 ةاقغ. جؼ یراُتؼد اؿحؿغاد فؼآیٍغ ىغیؼیث یةؼا قاغم ةا قغم جٍاؿب رؿغ یى

 ٍاستعذادَا تًسع 

 اىکان کَ قّد ؿازىاٌی وارد اگؼ دارد، را پیكؼفث و رقغ پحاٌـیم کَ یاؿحؿغاد ةا فؼد

 جضلیلاجی در آورد. ٌعّاُغ دوام آٌسا ىعيئٍاً در ةاقغ، ٌغاقحَ وزّد آن در یا جّؿؿَ گٌَّ چیُ

ؿّىیً  زغیغ، ىّارد اىحضان و رقغ و ییادگیؼ یةؼا فؼمث گؼفحَ مّرت کارکٍان ةیً در کَ

 اؿث. قغه یةٍغ ظتلَ ؿازىان در ٌعتَ افؼاد ىاٌغن ةاكی ؾّاىم از ىّرد

 استعذادَا اس یوگُذار 

 ىا کَ صال کَ غیآ یى پیف ىغیؼان یةؼا ؿؤال ایً اؿحؿغاد، ىغیؼیث فؼآیٍغ آظؼ ىؼصهَ در

 ٌگَ ؿازىان در را آٌِا چگٌَّ قغٌغ، داده جّؿؿَ اؿحؿغاد ةا کارکٍان و دادیو آىّزش را افؼاد

فهیپؾ و ) اؿث ٌؽدیک ؿازىان ؾيهکؼد ىغیؼیث ؿیـحو ةَ ظیهی کارکٍان یٌگِغار داریو؟

 .(2009روپؼ، 

 ؿازىاٌی ىیان ایً در ُـحٍغ. اؿحؿغاد ةا افؼاد زػب دٌتال ةَ یاىؼوز یُا ؿازىان کهی، ظّر ةَ

 قغهی یفضا ایساد ةا دارد. ٌگَ را ایً اؿحؿغادُا زػب از پؾ ةحّاٌغ کَ ةّد ظّاُغ ىّفق

پیكؼفث  ىـیؼ ایساد ُيچٍیً و افؼاد یةؼا زػاب ىضیعی و ىؤدؼ یفؼد ةیً ارجتاظات ىٍاؿب،

 داد. کاُف را افؼاد ایً كجؼ اصحيال جّان یى ُا آن یةؼا قغهی

 

 استعذاد مذیزیت وتایج 

 یةؼا اگؼ اؿث، افؼاد اؿحؿغاد ؿازد یى ىحيایؽ یکغیگؼ از را کارکٍان ؾيهکؼد کَ ؾّاىهی از یکی

 ىحّزَ ةگیؼٌغ كؼار یکـاٌی ىّكؿیث و قؼایط در افؼاد ىعحهف فؿانیث، یک در ىِارت کـب

 واضش ظّر اؿث. ةَ ةّده فؼد دروٌی ؾّاىم دنیم ةَ آٌِا ؾيهکؼد در ىّزّد جفاوت قغ ظّاُیو

 ىٍاةؽ .اؿث و ؿازىاٌی یفؼد یُا ؿحاده ةؼ آن جأدیؼ اؿحؿغاد، ىغیؼیث ؿیـحو ایساد از ُغف

 یُاَ یؿؼىاٌلف  واكؽ در و ةؼظّردارٌغ یا ژهیو ارزش از یاىؼوز یُا ؿازىان در اٌـاٌی

 ةانفؿم آٌِا اداره و کارکٍان ةانلّه یُا یـحگیقا و ُا ییجّاٌا . قٍاظثکٍٍغ یى ایفا را راُتؼدی

 ةَ کَ ییُا ؿازىان داده ٌكان جسؼةَ .ةاقغ یى ىغیؼان ظعیؼ وػایف از ُا ثیكاةه ایً کؼدن

 یُا ؿازىان ةَ ٌـتث کٍٍغ یى اؿحفاده اؿحؿغاد ىغیؼیث از و ٌيّده جّزَ ظّد اٌـاٌی ىٍاةؽ
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 ؾيهکؼد ةِتّد یةؼا را ؾيغه فؿانیث پٍر ةٍحّن و ؿاٌحؼال ةؼظّردارٌغ. یةِحؼ از ؾيهکؼد ركیب

 :ؼٌغیگ یىٌؼؼ  در اؿحؿغاد ىغیؼیث یازؼا ظؼیق از ُا ؿازىان ایً

 کار؛ و کـب ةا افؼاد فؿانیث ُو راؿحایی 

 اٌـاٌی؛ ىٍاةؽ ىغیؼیث در مفی ىغیؼان از گؼفحً کيک 

 ىٍنفاٌَ؛ و پایغار روقً، یُا اؿثیؿ ایساد 

 اظالؾات؛ جـِیو یةؼا ىٍاؿب ىضیعی ایساد 

 ٌضّ ةِحؼیً ةَ ُا ثیفؿان گؼفحً اٌسام. 

 وزّد ةَ ؿازىان و کارکٍان ةیً ؿّیَ دو جؿِغ یک ىٍاؿب، ىضیعی ایساد ةا اؿحؿغاد ىغیؼیث

 کارکٍان یُا ثیكاةه قٍاؿایی ةا ٌیـث. ؿازىاٌی و یفؼد ؾيهکؼد ةِتّد زؽ آن ٌحیسَ .آورد یى

 كغرداٌی ةَ و آٌِا جّؿؿَ و ُا ییجّاٌا ایً از ةِیٍَ اؿحفاده و ىٍاؿب یزا در آٌِا دادن كؼار و

 اُغاف ةَ ؿازىان ُو و قغه ةؼآورد کارىٍغ رضایث ُو ىعهّب، یؾيهکؼدُا از ىٍاؿب و ىّكؽ

 یؿاز پیاده را یىؤدؼ اؿحؿغاد ىغیؼیث کَ ( ؿازىاٌی2003) 1ةؼگؼ ٌؼؼ ظتق .قّد یى ٌائم ظّد

 از ٌيایغ، ةعف جيؼکؽ ایً در یگػار ؿؼىایَ جّؿؿَ ةؼ و کؼده یةٍغ رده را کارکٍان و کٍغ

 ةاال، ؾيهکؼد ةا یُا ؿازىان. ةّد ظّاُغ ةؼظّردار ةاال پحاٌـیم ةا افؼاد و ةاال ؿازىاٌی ؾيهکؼد

 ةا اىؼوزه . زیؼاقٍاؿٍغ یى ركاةحی ىؽیث اونیَ ىٍتؽ یک ؾٍّان ةَ را ؿازىان در اؿحؿغاد ةا افؼاد

 ؿازىاٌی، چٍغگاٌَ وػایف در ىغیؼان آگاُی رقغ ةَ ٌیاز و ؿازىاٌی در ىضیط ؿؼیؽ جغییؼات

 یةازارُا ؿاظحارُا، ،ُا فؼٍُگ ؾيم در جّاٌایی و کارآفؼیٍی یُا ىِارت جکٍّنّژیکی، جغییؼات

 ؾيهکؼد ةحّاٌٍغ قؼایعی چٍیً در جا دارٌغ ٌعتگاٌی و اؿحؿغادُا ةَ ٌیاز ُا ؿازىان ىعحهف،

 (.2008، 2ةارون) ؼٌغیةگ ؿتلث ظّد یركتا از و داده را ارجلاء ؿازىاٌی

 :کَ قّد یى ةیان ایً گٌَّ ؿازىاٌی ؾيهکؼد ةؼ اؿحؿغاد ىغیؼیث جأدیؼ چگٌّگی ىّرد در

 ایً کؼدن ازؼایی یةؼا ٌیاز ىّرد یرُتؼ کیفیث و کيیث ةَ را ؿازىان یُا یاؿحؼاجژ 

 ؛کٍغ یى ىحنم ُا یاؿحؼاجژ

 َةِتّد را ازؼایی رُتؼان کیفیث و ٌيّده جـؼیؽ را ةاال پحاٌـیم ةا یاؿحؿغادُا جّؿؿ 

 ؛ةعكغ یى

 کٍغ یى قٍاؿایی جؼً ییپا یُا قغم در را یرُتؼ یةاال یُا میپحاٌـ ةا یافؼاد: 

 ؛کٍغ یى قٍاؿایی را آیٍغه در ٌیاز ىّرد یرُتؼ یةؼا ةاال پحاٌـیم ةا یاؿحؿغادُا 
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 (.2006، 1ونیٍؾ) دُغ یى افؽایف را ؿعّح ُيَ در ةِحؼ ىغیؼان رقغ ةؼ جأکیغ 

 کار وزَ ُیچ ةَ ةاقغ آن ةا ىحٍاؿب کَ یفؼد ةا یظان پـث یک کؼدن زایگؽیً صلیلث در

 ٌیـث، ةهکَ کار یٌیؼو کيتّد جٍِا ىكکم .دارد زاٌتَ چٍغ یُا یةؼرؿ ةَ ٌیاز و ٌیـث یا ؿاده

 ةؼ زٍتَ چٍغ از ىّضّع یًث. ااؿ اؿحؿغاد ةا و ىاُؼ جسؼةَ، ةا کارکٍان کيتّد امهی ىكکم

 زةغه یٌیؼو ةَ ٌیاز یکهیغ یُا پـث در ؿازىاٌی وكحی ىذال ؾٍّان ةَ .گػارد یى جأدیؼ ؿازىان

 پؼ یةؼا یزیاد ٌـتحاً  زىان اؿحؿغادُا، ىغیؼیث یو ةکارگیؼ كتهی یؽیر ةؼٌاىَ ةغون ةاقغ، داقحَ

 اٌحؼار ٌِایث در و ةّد ظّاُغ ٌیاز یةیكحؼ ُؽیٍَ قغ، ظّاُغ گؼفحَ ٌؼؼ در ُا پـث کؼدن

 گفث جّان یى پؾ یافث. ظّاُغ افؽایف ىؽایا و صلّق ىّرد در یکهیغ یُا پـث ایً یٌاىؽدُا

 یٌگِغار و صفغ آن، ؾيهکؼد افؽایف و ؿازىان ىّفلیث ةؼ گػار جأدیؼ ؾّاىم ىِيحؼیً از یکی

 .ةاقغ یى ؿازىان در آٌِا جّؿؿَ و زػب قٍاؿایی، یةؼا یریؽ ةؼٌاىَ و اؿحؿغادُا
 

 مذیزیت استعذاد ًَشمىذ

قغ کَ ُؼ دو آٌِا ةا ؾاىم اٌـاٌی گؼه  ىؿهّم ىغیؼیث داٌف و ىغیؼیث اؿحؿغاد ادةیات ةؼرؿی ةا

 دو ُؼ در کَ جضلیلاجی ةَ جّزَ ُيچٍیً ةا .دارد وزّد آٌِا اُغاف در اقحؼاکاجی و اٌغ ظّرده

 پیّؿحً ةا کَ اؿث آن ةیاٌگؼ آىغه، ةَ دؿث دو ُؼ از کَ ییُا یظؼوز و گؼفحَ اٌسام زىیٍَ

 و اؿحؿغاد ىغیؼیث .غیآ یى وزّد ةَ آجی جضلیلات یةؼا یزغیغ ىؿتؼ یکغیگؼ ةَ ةؿغ دو ایً

 و ؿازىاٌی ؾيهکؼد افؽایف زِث در را ؿازىان جّاٌٍغ یى یکغیگؼ ىکيم ؾٍّان ةَ داٌف ىغیؼیث

 اةؽار از اؿحفاده ةا ُا ؿازىان رؿاٌٍغ. ییار ةیكحؼ ركاةحی ىؽیث ةَ رؿیغن ُيچٍیً و یفؼد

 ظغىات و ىضنّالت ةَ افکار جتغیم چگٌّگی قٍاظث یةؼا یكّ یاةؽار ؾٍّان ةَ داٌف ىغیؼیث

 و جّؿؿَ ىـحؿغ، یٌیؼو زػب و اٌحعاب ةَ ةیكحؼ ركاةحی ىؽیث زِث در جّاٌٍغ یى یجسار

 از اؿحفاده ةا فلط ُا ؿازىان ةپؼدازد. ایً آن یٌگِغار و صفغ و ىـحؿغ یٌیؼو یةکارگیؼ

 دؿث یفؼد و ؿازىاٌی ؾيهکؼد ةَ جّاٌٍغ یٌي جٍِایی ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث یا داٌف ىغیؼیث

 رؿغ یى ُّقيٍغ اؿحؿغاد ىغیؼیث ةَ داٌف، ىغیؼیث و اؿحؿغاد ىغیؼیث جهفیق ةا نػا .یاةٍغ

 .(46:1391رضایی،)
 

 جىگ آیىذٌ 

 كّرُا،کاؿث.  ةّده ٌتؼد و زٍگ ةكؼ، یزٌغگ در ؼیٌاپػ ارکاٌ و یاجیص ىّضّؾات از یکی ُيّاره

 اتیص ىضّر زٍگ اىؼوزه، ةّد. ظّاٍُغ رو روةَ غهیپغ ًیا ةا دائو ظّر ةَ ٌاظّاؿحَ، ای ظّاؿحَ

                                                           
1
 .Wellins 
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 جؼ كؼفحَیپ و غنیزٍگ ةِحؼ زؽ یؽیچ كؼفحَیپ زّاىؽ یٌگؼاٌ و ،اؿث ىؿامؼ اٌـان یازحياؾ

 زِان در اؿث. قغه آٌِا یامه ىـاةلة ،یزٍگ یُا یفٍاور در یكگاىیپ و ـثیٌ غنیزٍگ

 جؼ ؽیؿؼ ،جؼ قیدك یا ّهیق ةَ جا ؼدیار گکة را اش ییداٌا یدؿحاوردُا ًیآظؼ جا رود یى ةكؼ اىؼوز،

 .(1385،یىضيغ) زٌغ زٍگ و كحارک ةَ دؿث جؼ ىعيئً و

ٌّع ظّد اگؼ چَ دارای جؿاریف ىحؿغد اىا دارای ىفِّم واصغ و ىكحؼك  ًیجؼ یؾيّىزٍگ در 

اؿث کَ در آن کهیَ رواةط مهش  ُا دونث: زٍگ زغنی ىـهضاٌَ ةیً ـغیٌّ یى 1وردوس .اؿث

 .آىیؽ ىؿهق قغه ةاقغ

ٌؼؼیَ پؼدازان زٍگ ىغرن ىحؿلغ اؿث کَ زٍگ فؿانیحی  ًیجؼ ةؼزـحَیکی از  2یحؾکهـّ

ازحياؾی ىكحيم ةؼ ةـیر و ؿازىاٌغُی افؼاد ذکّر یک زاىؿَ ةؼای اؾيال ظكٌّث فیؽیکی 

و ىٍعق ظاص ظّد را دارد.  ةاقغ یىی اؿث کَ ىـحهؽم جٍؼیو اٌّاع ظامی از رواةط ازحياؾ

 یُا گؼوهگفث زٍگ ةَ ىٍؽنَ ظكٌّث ؿازىان یافحَ جيام ؾیار ةیً  جّان یىپؾ ةَ ظّرکهی 

 ؿیاؿی ىكعل اؿث.

اگؼ چَ زىان ُيیكَ یک ؾاىم ىِو در زٍگ ةّده اؿث اىا ورود جکٍّنّژی اظالؾاجی ةاؾخ قغه 

ػِّر جکٍّنّژی اظالؾاجی در زٍگ قیّه  ایً ىلّنَ ةیف از گػقحَ اُيیث صـاؿی پیغا کٍغ.

 ژهیو ةَ ،ُا یآور فً در ویؾؼ جضّل (.1387صـیٍی جاش،) اؿثو ىاُیث زٍگیغن را جغییؼ داده 

 ػِّر ىّزب، قّد یى ةؼده ٌام یٌؼاى دراىّر اٌلالب ؾٍّان ةَ آن از َک اظالؾات یفٍاور

آیٍغه ةَ قغت  یُا زٍگ .(1385،یىضيغ) اؿث قغه یٌؼاى یُا ؿازىان در یاؿاؿ ؼاتییجغ

ىحکی ةؼ جکٍّنّژی اظالؾات ظّاُغ ةّد. زٍگ آیٍغه ةَ ُؼ صال ةَ مّرت پایَ از زٍگ 

ویژه ظّد ظارج از صّزه زٍگ  یُا قکماظالؾاجی ةؼظّردار اؿث. زٍگ اظالؾاجی ةا كّاؾغ و 

: زٍگ ظهیر فارس ـغیٌّ یى 3آنً کّىپان .ؿازد یىاظحیاری ورود ىیغان کارزار را گؼیؽ ٌاپػیؼ 

زٍگی ةّد کَ در آن ُؼ گؼم ؿهیـیّىی کَ در کاىپیّجؼی ةَ کار رفحَ قایغ ةیف از یک جً 

و  یٍغه از آٌسا کَ ةؼ فٍاوریآ یُا زٍگدر  (.1387صـیٍی جاش،) اؿثداقحَ  ؼیجأداوراٌیّم 

دارد، ً کكّرُا وزّد یة یةَ نضاظ فٍاور یزغ یقکاف اصحياالً و  قّد یى یَ اؿاؿیاٌـان جک

، یزىاٌ وٌغ یونگؼدد ) یىةؼظّردار زیادی ث یاٌـان از اُي یؿٍیآن  ینػا کارگؽار امه

ٌیؼوی اٌـاٌی و کارکٍان ٌؼاىی آظؼیً صهلَ در ؿاىاٌَ ٌتؼد آیٍغه ىضـّب  .(109:1389

 یآور فًةَ دؿث آىغه در زىیٍَ  یُا كؼفثیپاز آظؼیً  یؼیگ ةِؼه. ؿؼةازان آیٍغه ةا قٌّغ یى

                                                           
1
. verdos 

2
. Closovits 

3
. Allen Compan 



 1395 پائیؽ ،37قياره  ،ازدُووفنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال د                                                124

 

ظیؼه  یُا یآگاُارجتاط دٍُغه از  یُا قتکَُيؼاه و  یُا اٌَیرازرُی و ضغ گهّنَ و  یُا نتاس

ٌؼاىی را  یُا ثیىـئّندرةاره ىیغان ٌتؼد ةؼظّردار ةّده و ظّاٍُغ جّاٌـث وػایف و  یا کٍٍغه

 (.1387اىیؼی،دٍُغ )ةا کارایی ةیكحؼی اٌسام 

 یُا زٍگةَ آٌِا از ىلحضیات  یاةی دؿثاؿث کَ  ییُا یژگیوزٍگ آیٍغه دارای یک ؿؼی 

 :رود یىآیٍغه ةَ قيار 

 آرایف ؿؼیؽ 

 جعننی کؼدن رزم 

 پغافٍغ ُّایی کارآىغ و پؼ صسو 

  ىؤدؼزٍگ انکحؼوٌیک ةؼجؼ و 

 َفؼىاٌغُی و کٍحؼل یکپارچ 

  ُا ؿالحدكث 

 اجکا ةَ ٌیؼوی ىحعنل 

 وصغت در ؾيهیات 

 ؾيهیات ىياٌؿحی ؿؼیؽ 

 رزىی ظّد کفای کّچک یُا گؼوه 

 ؾيهیات ویژه 

  (.1387صـیٍی جاش،ٌاُيعؼاز )زٍگ 
 

 یافتٍ َا 

 ي مذیزیت استعذاد ًَشمىذ آیىذٌ یَا جىگ 

، قّد یىآیٍغه  یُا زٍگپیف ةیٍی کَ از  و آیٍغه یُا زٍگ ىّرد در ةؼرؿی و ىعانؿَ ةا

صاکی از ایً اؿث کَ در اکذؼ ىٍاةؽ ةَ ؾاىم اٌـاٌی و فٍاوری  غیآ یىةَ دؿث  یا سَیٌح

 ىؤنفَاظالؾات جّزَ ظامی قغه اؿث. ةَ ؾتارجی ةایغ ىحػکؼ قغ کَ دو ؾاىم ؾيغه و یا دو 

آیٍغه ؾاىم اٌـاٌی و فٍاوری اظالؾات اؿث. و از آٌسا کَ ىّضّع ایً ىلانَ  یُا زٍگامهی در 

ىغیؼیث اؿحؿغاد و اؿحفاده از ىؽایای ارزقيٍغ ایً جؼکیب در راةعَ ةا جؼکیب ىغیؼیث داٌف و 

یا ةَ ؾتارجی ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ اؿث، اؿحفاده از ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ ةعّر 

افؽایف ىؽیث  ىٍسؼ ةَ حاًیٌِاو ؿازىاٌی و  فؼدی ؾيهکؼد افؽایف ادؼةعكی و کارایی ىـحلیو ةَ

ىغیؼیث  ؼیجأد. انتحَ ٌتایغ چٍیً پٍغاقث کَ قّد یىآیٍغه  یُا زٍگركاةحی ىٍاةؽ اٌـاٌی در 
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اؿحؿغاد ُّقيٍغ ةؼ ارجلاء فٍاوری اظالؾات غیؼ ىـحلیو اؿث، ةهکَ در ظیهی از ىّارد ىغیؼیث 

اؿحؿغاد ُّقيٍغ ىٍسؼ ةَ ظالكیث و ٌّآوری در ؿازىان و اؿحفاده از فٍاوری اظالؾات یا ىّارد 

اُیث اٌـان و ایً ىٍتؽ ةـیار ةا ارزش در ایً ىلانَ . ونی ةَ دنیم ىقّد یىدیگؼی از ایً كتیم 

. در ٌِایث ىغنی ىفِّىی کارةؼدی از جضلیق در قکم ذیم ارائَ ویا پؼداظحَةیكحؼ ةَ ایً ؾاىم 

 در ٌیؼوُای ىـهش ةـیار ادؼةعف ظّاُغ ةّد. ظنّماً  ُا ؿازىانقغه کَ اؿحفاده از آن در 

 .(2ه قکم قيار)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی آیٍغهُا زٍگو  ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ (2قکم قياره )

  

جذب ي اوتخاب 

 استعذاد
 اجتماعی شذن

 تًسعٍ استعذاد

 تکارگیزی استعذاد

 داٌف تزکیة وگُذاری استعذاد

دريوی ساسی 

 داوش

 تزيوی ساسی داوش

 

TM 

 

 

 

KM 

 

 مذیزیت استعذاد ًَشمىذ

 کسة ي ارتقاء مشایای رقاتتی

ي  فزدی ي عملکزد افشایش اثزتخشی ي کارایی

 در ویزيَای مسلح ساسماوی

 در جىگ َای آیىذٌتیشتز  رقاتتی مشیت

 ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ

  رقاتتی تیشتزیه مشیت
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 وتیجٍ گیزی ي تحث

 داٌف، ىغیؼیث و اؿحؿغاد ىغیؼیث جضلیق، ةؿغ دو ةیً ارجتاط یزـحسّ ةَ ایً پژوُفدر 

ةؼای رؿیغن ةَ ىؽایای ركاةحی  ُا ؿازىان کَ قغ ىؿهّم ةؿغ دو ایً ادةیات ةؼرؿی ةا .ویا پؼداظحَ

و ُيچٍیً  (در پی اؿحفاده صغاکذؼی از اؿحؿغادُای ىّزّد در ؿازىان )ىغیؼیث اؿحؿغاد

 ىغیؼیث و اؿحؿغاد ىغیؼیث .ظّد را دارٌغ اُغافزِث رؿیغن ةَ  دراؿحفاده از ىغیؼیث داٌف 

 ؾيهکؼد ادؼةعكی و کارایی افؽایف زِث در را ؿازىان جّاٌٍغ یى یکغیگؼ ىکيم ؾٍّان داٌف ةَ

 اؿحفاده ةا ُا ؿازىان یاری رؿاٌٍغ. ةیكحؼ ركاةحی ىؽیث ةَ رؿیغن ُيچٍیً و یفؼد و ؿازىاٌی

 و ىضنّالت ةَ افکار جتغیم چگٌّگی قٍاظث یةؼا یكّ یاةؽار ؾٍّان ةَ داٌف ىغیؼیث اةؽار از

 و جّؿؿَ ىـحؿغ، یٌیؼو زػب و اٌحعاب ةَ ةیكحؼ ركاةحی ىؽیث زِث در جّاٌٍغ یىظغىات 

 از اؿحفاده ةا فلط ُا ؿازىان آن ةپؼدازد. ایً یٌگِغار و صفغ و ىـحؿغ یٌیؼو یةکارگیؼ

 دؿث یفؼد و ؿازىاٌی ؾيهکؼد ةَ جّاٌٍغ یٌي جٍِایی ةَ اؿحؿغاد ىغیؼیث یا داٌف ىغیؼیث

و  اؿحؿغاد ىغیؼیث ةؿغ، دو ایً جهفیق ةا زىیٍَ، دو در قغه گفحَ ىّارد ةَ جّزَ یاةٍغ. نػا ةا

 .ویرؿ یى ُّقيٍغ اؿحؿغاد ىغیؼیث ةَ داٌف، ىغیؼیث

ةا ةؼرؿی ىٍاةؽ ىّزّد و ٌؼؼ افؼاد ىحعنل در زٍگ، ةا جؿيیو ىغل ةَ زٍگ آیٍغه و ُيچٍیً 

 یاٌـاٌٌیؼوی  و فٍاوری ةؼٍغه از آٌسا کَ یآ یُا زٍگدر کَ  ویکٍ یىةَ ایً ٌکحَ ىِو ؿّق پیغا 

ً کكّرُا وزّد دارد، نػا یة یآور فً ةَ نضاظ یزغ یقکاف اصحياالًو  قّد یى یؿاؿاکیغ اج

. نػا در ایً ىلانَ ٌیؽ گؼدد یىةؼظّردار زیادی ث یاز اُي یاٌـاٌ ٌیؼوی یؿٍیآن  یکارگؽار امه

دارایی ُؼ ؿازىان و ُؼ  ًیجؼ ارزشةیكحؼیً جاکیغ ةؼ روی ىٍاةؽ اٌـاٌی ةَ ؾٍّان ىِيحؼیً و ةا 

کكّر در زِث رؿیغن ةَ اُغاف ىّرد ٌؼؼ جّزَ قغه، و از آٌسا کَ ةکارگیؼی و جؼکیب 

 ةاؾخ افؽایف ادؼةعكی و کارایی ىغیؼیث اؿحؿغاد ُّقيٍغ() اؿحؿغادىغیؼیث داٌف و ىغیؼیث 

ِّىی ارائَ ىغنی ىف حاً یٌِاةیكحؼ ظّاُغ قغ.  ركاةحی ىؽیث و ُيچٍیً و ؿازىاٌی فؼدی ؾيهکؼد

در ؿازىان ٌیؼوُای ىـهش ةَ ؾٍّان یک ىؽیث ركاةحی  ظنّماً ُا ؿازىانةؼای  جّاٌغ یىقغه کَ 

 آیٍغه دارای ادؼةعكی و کارایی كاةم كتّنی ةاقغ. یُا زٍگةؼای 
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 مىاتع
 ( 1391آكائی کُّـاره، ىّؿی،) ، ىهی ُيایف ٌعـحیً ىغیؼیث داٌف و ؿازىاٌِای یاد گیؼٌغه 

 .گؼگان ,گهـحان ٌّیً، اؿحان ىغیؼیث ؾهّم

 ( 1387اىیؼی، افكار،)و 89ٌگؼش راُتؼدی، قياره  ىاٍُاىَ آیٍغه و فٍآوری پیكؼفحَ ، یُا زٍگ 

90. 

 و اٌـاٌی ىٍاةؽ ىغیؼیث پیٌّغ (،1391آراٌی، ىسحتی و ظانّئی، غالىؿهی ) اىیؼی، ىسحتی و زكٍی 

 .گؼگان ,گهـحان ٌّیً اؿحانىغیؼیث  ؾهّم ىهی ُيایف ، ٌعـحیًداٌف ىغیؼیث

  ةؼرؿی ىفِّىی پغیغه زٍگ زىیٍی آیٍغه، ىاٍُاىَ ٌگؼش (1387) یؾهصـیٍی جاش، ؿیغ ،

 .90 و 89راُتؼدی، قياره 

 ( ىغیؼیث1391رضایی، اصيغ ،) ٌّیً  ىغیؼیث ؾهّم ىهی ُيایف ، ٌعـحیًُّقيٍغ  اؿحؿغاد

 35-62 ص .گؼگان ,گهـحان اؿحان

 ،َیؿازىاٌِا در داٌف ىغیؼیث زایگاه ةؼرؿی (،1391) ، ىؼیویو پّرزؿفؼ ؿٍسؼ ؿالزل 

 گؼگان. ,گهـحان ٌّیً اؿحان ىغیؼیث ؾهّم ىهی ُيایف ، ٌعـحیً"یادگیؼٌغه

 ىسغد ىٍِغؿی یا داٌف ىغیؼیث (،1391وصیغ ) ،یدرقّر یچالةی، نعفؿهی و ٌادر یفؼیغ، 

 گؼگان. ,گهـحان ٌّیً اؿحان ىغیؼیث ؾهّم ىهی ُيایف ًیٌعـح

 ىٍحعب یداٌكگاُِا در داٌف ثیؼیىغ ؿعش یاةیارز ،(1390) یـیؾ، یازیٌ ، ىِؼداد ویىغُّق، 

 116-137 ص ،6قيارة ؿّم، ؿال جضّل، ثیؼیىغ ٌاىَ پژوُف

 و یآىّزق ىؤؿـَ ن، جِؼا ، ٍغهیآ یُا زٍگ در اظالؾات یفٍاور ٌلف (،1385) ، ىضيّدیىضيغ 

 .ىـهش یؼوُایٌ فاوا یؿازىاٌ فؼا ظؼح یدفاؾ ؽیمٍا یلاجیجضل

 و یؼاٌیا رزم یةٍغ مّرت در ثیُّ ٌلف (،1389) یؾهؿعّت  یياٌیاو  ًیصـ ،یزىاٌ وٌغ یون 
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